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Trammelant in Tandenland

Trammelant in Tandenland is een mondgezondheidsprogramma 
voor kinderen van groep 1-4 en hun ouders. In deze factsheet 
leest u wat leerkrachten, ouders en kinderen van Trammelant in Tandenland vinden en hoe 
de uitvoering van het programma verloopt twee jaar na de start.

Leerkrachten, ouders en kinderen vinden Trammelant in Tandenland leuk en nuttig
Alle leerkrachten gaven aan het mondgezondheidsprogramma leuk en nuttig te vinden. 

Ook de ouders zijn enthousiast. Bijna alle ouders gaven aan het prentenboek leuk (95%) en 
nuttig (92%) te vinden. Ouders gaven zelfs aan dat het tandenpoetsgedrag is verbeterd van hun 
kind. 

Dat de kinderen Trammelant in Tandenland een leuk programma vonden, daar waren de 
leerkrachten  en de ouders van overtuigd. 84% van de ouders gaf ook aan dat het prentenboek 
nieuwe informatie voor het kind bevatte. Niet alleen de kinderen maar ook vele ouders leerden 
van het prentenboek, want voor bijna 60% van de ouders stond er nieuwe informatie in.

Leerkrachten weten hoe het werkt!
96% van de leerkrachten weet dat Trammelant in Tandenland het meest effectief is als de 
kinderen vier jaar lang Trammelant in Tandenland krijgen aangeboden. Ook weet 96%  dat het 
belangrijk is dat de filmpjes verspreid over het schooljaar aangeboden worden. Het merendeel 
van de leerkrachten hadden de filmpjes verspreid laten zien(87%).

‘Ik vind het een heel goed initiatief en de kinderen genieten ervan. Een win-winsituatie dus. Ga 

zo door.’ (leerkracht groep 1-2)

 ‘Het is verrassend hoe onze kinderen de lessen herinneren over de plakmannetjes en 

zoetkoppen!’ (leerkracht groep 3-4)

 ‘Zeer nuttig. En je bereikt de kinderen. Je hebt gelijk de aandacht door de filmpjes en door 

het prentenboek. De kinderen worden er actiever door. Dit moet elk jaar gebeuren.’ (leerkracht 

groep 3-4).

Voor ik het boek had was het altijd lastig tanden te poetsen. Na het boek gelezen te hebben, tot 

nu toe, poetsen ze altijd, zonder gedoe.’ (ouder)

‘De plakmannetjes worden vaak door de kinderen besproken en de pootjes van de tandenpoes 

komen ook vaak langs. Het werkt dus wel.’ (ouder)

‘Ik en mijn kind vonden het een heel leuk boekje ook de plaatjes waren geweldig en leerzaam 

vooral hoe je de tanden poetst.’ (ouder)



Nog niet alle ouders goed geïnformeerd
Bij het prentenboek en de sticker horen ouderbrieven, zodat 
ouders weten hoe zij deze materialen kunnen gebruiken. Op één 
leerkracht na hebben alle leerkrachten de ouders geïnformeerd 
over het prentenboek en de sticker. Dit hebben zij meestal gedaan via een ouderbrief (65%) of 
nieuwsbrief (17%). Echter, slecht 63% van de ouders gaf aan via een ouderbrief geïnformeerd te 
zijn over het prentenboek. En maar 48% van de ouders ontving een ouderbrief over de sticker. 

Waar bestond het onderzoek uit?
Tussen mei en juni 2013 is een evaluatie-vragenlijst uitgezet onder de scholen en de ouders 
die in schooljaar 2012-2013 hebben meegedaan aan Trammelant in Tandenland. De vragenlijst 
voor de leerkrachten en de ouders is verzonden naar de schoolcontactpersonen. De 
oudervragenlijsten hebben de leerkrachten meegegeven aan de kinderen. 

Wie deden ermee?
In totaal hebben 24 leerkrachten van 18 verschillende scholen en 190 ouders van 12 
verschillenden scholen meegewerkt aan het evaluatieonderzoek van Trammelant in Tandenland. 
De leerkrachten die de vragenlijst hebben ingevuld, werken in groep 1-2 (n=14) en groep 3-4 
(n=10). De ouders die hebben meegewerkt aan het onderzoek hebben kinderen in groep 1 
(n=57), groep 2 (n=56), groep 3 (n=30), groep 4 (n=37) en groep 5 (n=3).

Bedankt
Via deze weg willen we alle respondenten hartelijk bedanken voor jullie mening en ervaring. 
Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om Trammelant in Tandenland te verbeteren.

Trammelant in Tandenland in schooljaar 2014-2015
U gaat dit schooljaar toch ook verder met Trammelant in Tandenland? Heeft u de drie filmpjes al  
verspreid over het schooljaar ingepland? 
Of misschien heeft u al wel van het programma gehoord, maar doet uw school nog niet 
mee? Neem dan contact op met Marijke Foek of Tamara Kievit (tandheelkundige preventie 
medewerkers van GGD Amsterdam). Zij vertellen u graag meer over het programma.
Kom ook eens kijken op www.trammelantintandenland.nl!

Voor vragen en opmerkingen: mfoek@ggd.amsterdam.nl of tkievit@ggd.amsterdam.nl 
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